
  حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط
  

  دکــتـر عــبــدالــسـتـار دوشـــوکــی
  

   :مقدمھ
  

عبدالمالک ریگی بنیانگزار جنبش مقاومت مردمی ایران با اعدام ظاھرًا زود بھنگامِ  مروزساعاتی پیش در سحرگاه ا
و رھبران جنبش ھای چریکی بلوچ کھ  برعلیھ " غیانیا" بھ لیست طوالنی ، نام وی)١ ( در تھرانموسوم بھ جــنــداهللا

 مـیـر دوست  سال پیش نیزھشتاد. ، بھ تاریخ پیوستتبعیض و ظلم و ستم حکومت ھای مرکزی بھ شورش برخاستھ بودند
در زندان  ١٣٠٨دی ماه  ٢۶، درند ھزار بلوچ مسلح بر علیھ رضا شاه قیام کرده بودچمحمد خان بارانزھی کھ با بسیج 

 در حد ، کمتر کسی کـُشتھ شد١٣٣۶ دی ماه ٢٠وی نیز در اما بعد از دادشاه شورشگر معروف کھ .  ان اعدام شدتھر
 سن و تحصیالت نسبتًا پائین، ریگی عالوه بر جسارت و علیرغم. عبدالمالک ریگی شھرت و آوازه جھانی کسب کرده بود

نی برای استفاده از رسانھ ھا و وسایل ارتباط جمعی  دنیای  و زیرکی  فراوامھارتمسلحانھ،  ِ بیرحمی در عرصھ عملیات
 چرا بطور غیر  چگونھ برخاست؟ و چرا سقوط کرد؟ چرا و براستی ریگی چھ کسی بود؟امــا. مدرن از خود نشان داد

رگز  و سواالت متعدد دیگری کھ احتماًال جوابی برای ھمھ آنھا ھ اعدام شد؟  نسبیعلنی محاکمھ شد؟ و چرا با عجلھ
 و ریــگـی محصول: ُپر ماجرای ریگی را در یک جملھ بتوان خالصھ کرد  شاید زندگی کوتا امادر نھایت. نخواھیم یافت

  .کرد قیام با خشونت تمام  و بر علیھ ھردو مکان و زمان خود بودبرآیند
  

   :دوران کودکی و نوجوانی
  

 نسبتا فقیر، ھمانند اکـثـر بلوچھا، چشم بھ جھانِ  جمھوری سال بعد از پیروزی نقالب اسالمی در خانواده ایچھار ریگی 
ساختار حاکم  و تبعیض عریان بین بلوچ و غیر  زائیده از ِ فقر وی از اوایل دوران دبستان و نوجوانی با .اسالمی گشود

 طرفدار رژیمعیان امتیازات ویژه مذھبی و قومی برای شی.  آشنا شد) مرکز استان سیستان و بلوچستان(بلوچ  در زاھدان 
 روی  از طرف دیگر، تاثیر بسیار عمیقی برمذھب اھل ُسـنـَـت و تحقیر مردم بلوچ و ، تضیقاتاز یک طرف و سرکوب

در مرکز بلوچستان بخش وسیعی از فرزندان بلوچ با پاھای برھنھ و شکمی گرسنھ ناچارند . ضمیر و روان ریگی گذاشت
در حالیکھ اکثریت فرزندان غیر بومیان و مسئولین شیعھ حکومتی از منازل خوب از طریق دستفروشی امرار معاش کنند، 
مشاھده این دو نوع زندگی کامال متفاوت در یک مکان و یک زمان برای ریگی  . و ماشین و زندگی مرفھ برخوردار ھستند

را در یک برخورد مسلحانھ در یک تن از برادران خود   ریگی.و دوستانش کھ بعدھا بھ جنداهللا پیوستند قابل ھضم نبود
کوچکترین برادر وی بنام عبدالغفور نیز در یک عملیات انتحاری در قرارگاه نیروھای . منطقھ سروان از دست داد

سھ . )٢ (در زاھدان اعدام شد١٣٨٩خرداد ٣ در  برادر بزرگترش عبدالحمید ریگی نیز .انتظامی در سراوان کشتھ شد
 و پدر و مادر پیر آنھا ھمواره بعنوان مشوق.  می باشند ، عـبـدالستار و عبدالغنیالرئوفعبد مولوی  برادر دیگر ریگی

نادرست  خبر پدر ریگی ھا دو روز بعد از اعالم .  تردد می کردندبلوچستانمراه جنگجویان جنداهللا در کوھستان ھای ھ
را از  سالگی تحصیالت خود سیزدهسن ی در ریگ.  بدلیل سکتھ قلبی از دنیا رفت١٣٨٨در خرداد   ریگیاعدام عبدالحمید

 یکی از گروھھای چریکی  تا بھ دبیرستان را رھا کرد و عازم سفری پانصد کیلومتری بسوی جنوب استان شدسال دوم
  . ملحق شد)٣ (فعال بنام لـشـکر رسول اهللا بھ رھبری موالبخش درخــشان

  
  : )یک دست قرآن و یک دست کالشینکـُف(لشکر رسوال اهللا 

  
اما تبعیض مذھبی و تحقیر مذھب . معموال اکثر جنبش ھای چریکی در بلوچستان زمینھ و محرکھ ملی و یا قومی داشتھ اند

بعضی از گروھھای موجود . ، بــُـعـد جدید بھ قیام ھای مسلحانھ در بلوچستان افزوده است در طی سی سال اخیراھل سنت
ـ مذھبی ) قومی(مبارزه خود را جھاد ملی "  شــھــادت"و " جــھــاد"ولفھ در بلوچستان با استناد و نشئت گرفتن از م

 لـشـکر رسول اهللا بھ رھبری موالبخش درخــشان یکی از آن گروھھا بود کھ مذھب بعنوان یک فاکتور. معرفی می کنند
 خشونت باری را برعلیھ این گروه چریکی عملیات. مھم و انگیزه بنیادی برای جنگ مسلحانھ مورد تاکید قرار می گرفت

  موالبخش درخــشان. نیروھای انتظامی در جاده ھا و پاسگاه ھای مرزی جنوب استان سیستان و بلوچستان اجرا نمود
ود، در حالیکھ عبدالمالک ریگی غیر متمرکز شمعتقد بود عملیات مسلحانھ باید بر علیھ نیروھای نظامی امنیتی رژیم 

و بھ اصطالح " ظالم واشغالگر"ی و بخصوص بھ گفتھ او زابــُـلی ھای شیعھ مذھب را  نظامیان نظیر کارمندان دولت
استفاده " اشغالگران"جنداهللا در بسیاری از اطالعیھ ھای خود از واژه . می دانست و بر آن اصرار داشت" طعمھ مشروع"

 عالوه بر انگھی عبدالمالک ریگیو. توصیف نموده است" جھاد بر علیھ اشغالگران" و مبارزه خود را )۴ (کرده است



لشکر رسوال اهللا را رھا نمود و برای ارتقاء  ١٣٧٨ سال  ، نامـجـو ونسبتا خودرای بود و بھمین دلیل در بودنجنگجو
   .در منطقھ سراوان شد مذھبی اھل ُسـنـَـتایدئولوژیکی رھایی یکی از مدارس 

  
   :"شـھـادت و جـھـاد"تحصیالت مذھبی و آشنایی بیشتر با فرھنگ 

  
سرکوب، فقر، تبعیض و بیعدالتی گسترده در بلوچستان بعنوان انگیزه ھای بنیادی عبدالمالک را بسوی رادیکالیسم و 

 طلبھ  یاو" یک عضو ساده گروه چریکی"اما بلندپروازی او اجازه نمی داد تا وی خود را در . مبارزه مسلحانھ سوق داد
مدارس .  و تقدیس کندھ ایدئولوژیکی بود کھ بتواند مبارزه مسلحانھ را توجیل باروریاو بدنبا. یک مدرسھ دینی خالصھ کند

 و ترویج نمی کنند، زیرا بر خالف بعضی از مدارس اھل سنت در پاکستان ھمبارزه مسلحانھ را توجیمذھبی در بلوچستان، 
 بھمین دلیل ریگی مدرسھ دینی. نیستند" دیپرورشگاه جھا " بلوچستانو یا مدارس مذھبی تشیع در قــُـم و مـشـھـد، مدارس

 جامعھ"در ـیـرلـّـ در محلھ عمدتا بلوچ نشین َمرا ترک می کند و بھ شھر کراچی پاکستان می رود ودر منطقھ سراوان 
زنامھ  و رو)۶ (مقامات کــنـگره آمریکا بھ گفتھ  کھ  ثبت نام می کند)۵ (بـیـنـوریـا مذھبیبین المللی و و یا دانشگاه "دینی

 و مالء عـمـر رھبر سامة بن الدناُ  نیز معتقد ھستند یبرخ. پرورشگاه طالبان و القائده بوده است )  ٧( تـایـمـز آسـیا
 آغاز حملھ  یعنی١٣٨٠ نیمھ دوم سال   در سپسریــگـی). ٨(طالبان ھر دو در این دانشگاه مذھبی تحصیل کرده بودند 

 بھ شھر کـوئـتھ مرکز ایالت بلوچستان پاکستان می ، کراچی را ترک کرده طالبانمت حکوآمریکا بھ افغانستان و سرنگونی
 . کرده بودند بعد از شکست در افغانستان بدانجا فرار رود ـ شھری کھ بسیاری از کادرھا و رھبران طالبان و الـقـائـده

می کند و با ستیزه جویان شکست خورده ریگی از تماس ھا و کانالھای ارتباطی کھ در کراچی برقرار کرده بود استفاده 
  .الـقـائـده ای و طالبان تماس می گیرد

  
   : بازگشت بھ ایران و پایھ گزاری جنداهللا

  
 در پاکستان و افغانستان بــعــد از حملھ نظامی آمریکا بھ افغانستان و شکست طالبان، عرصھ بر ستیزه جویان الـقـائـده 

ئـده دست بھ دامان دولت ایران برای کمک جھت خروج کادرھای خود از طریق ایران می الـقـا. مستمرًا تنگـتـر می شود
 درخواست ن با ای بر اساس ُدکـتـرین ارائھ شده توسط سازمان مجاھدین انقالب اسالمی دولت آقای خاتمی  نیز. شود

نتقاالت ستیزه جویان الـقـائـده ای  بشرط آنکھ اداره اطالعات استان سیستان و بلوچستان بر امر نقل و اموافقت می کند
 البتھ نقل و انتقال حداقل .)٩ ( بماندکامال امنیتی و مخفیباید  اینکھ این پروژه  دومنظارت و مدیریت کامل داشتھ باشد، و

 از ، یعنی ماھھا بعد از سرنگونی صدام حسین١٣٨٢صدھا جنگجوی الـقـائـده ای در طی قریب بھ دوسال تا اواخر سال 
عبدالمالک ریگی می خواھد بعنوان   الـقـائـده از .   انظار عمومی مردم بلوچ مخفی بماندازق بلوچستان نمی توانست طری

 .ھدایت کننده و راھنما گروھای ستیزه جو را از مرز میرجاوه تا دھانھ شرقی خلیج فارس در نزدیکی جاسک ھمراھی کند
 کشورھای عربی و بخصوص عراق عازممان در نزدیکی جاسک با لینچ افراد القاعده بعد از رسیدن بھ سواحل دریای ع

البتھ بر طبق نوشتھ ھای مولوی عبدالرئوف ریگی  .  شدندو یمن و سومالی می ) ١٣٨٢قبل از سرنگونی صدام در خرداد (
م اطالعات و برادر عبدالمالک و عضو شورای عـُـلمای جـُنـداهللا ، عبدالمالک ریگی این مسئولیت را پوشیده از چش

 است کھ ریگی از این فرصت طالیی حداکثر بھره برادری را نموده ایناما حقیقت . )١٠( بصورت مخفیانھ انجام می داده
این فرصت را یافتھ دیگر  از یک سو رابطھ خود با الـقـائـده و طالبان را مستحکم و منسجم نموده، و از سوی  ریگی.است

محمد ظاھر ن ، حاج ) سخنگویی فعلی جنداهللا( کمال  نارویی  از جملھان طوایف مختلف و جوانبود تا با دوستان قدیمی
و در حین ا .  را تشکیل دھند  و ھستھ اولیھ و پنج نفره جنداهللا تماس برقرار کرده یاسر، قنبرزھی، و)رھبر فعلی جنداهللا(

  غیر مسلحانھ ومبارزه .یت فراوانی می داد اھم نیز ایدئولوژیکی گروه"اغنای"انسجام تشکیالتی مخفی گروه خود، بھ 
 لھ ای جوانان بلوچــ اعدام ھای ف تبعیض و سرکوب و بخصوص.اولیھ این گروه پنج نفره بر علیھ سھ موضوع عمده بود

پایان دادن بھ درگیری ھا و . مبارزه با اعتیاد و نجات جوانان معتاد از طریق آموزشات مذھبی و مبارزاتی. توسط رژیم
  .کھ توسط رژیم دامن زده می شدگسترده در آن زمان رھای بین طایفھ ای کشتا

  
   :ظھور جنداهللا و آغاز مبارزه مسلحانھ

  
اطالعات نخست اینکھ اداره . در پروسھ کالبد شکافی ظھور جنداهللا می توان بھ  زمینھ ھای متعدد اشاراتی گزرا داشت

تن  ١۵ توسط یاران ریگی بھ نحوی مطلع شده بود و بھمین دلیل مذھبی و تبلیغاتی  استان از تشکیل شبکھ ھای مخفی
مدعی بودند کھ این یک  گروه مذھبی سنی  گروه  افراداالبتھ در ابتد. )١١ (ھ بھ شبکھ ریگی را دستگیر نمودتافراد وابساز

ی از سران الـقـائـده و  دستگیری بعضدومًا.  و شاخھ نظامی نداشتند استدینی امور  ترویجو، تبلیغات برای قران خوانی 
 بر خالف قول و قرارھای توافق  ایلف وعدهـُـخ،  توسط اطالعاتسامة بن الدناُ بخصوص بازداشت اعضای خانواده 



 متوقف  نیزالـقـائـده شدیدا تیره گشت و نقل و انتقاالت از طریق ایران و  بعد از آن رابطھ بین ایران. شده بین طرفین بود
ِ   آموزشی و غیره را از الـقـائـده و طالبان وی ریگی می توانست حداکثر حمایت لـُـجستیکی و پشتیبانیدر چنین شرایط. شد

  . دریافت کندافغان
  

سرویس مخوف اطالعاتی ارتش پاکستان در حمایت از طالبان ) Inter-Services Intelligence(آی ِاس آی  عامل مھم دیگر نقش 
بھمین دلیل علیرغم  سرکوب بیرحمانھ و جّو شدید خفقان و . ھ طالبان  و الـقـائـده بودافغان و گروھھای متعدد وابستھ ب

کنترل کامل امنیتی آی ِاس آی بر ایالت بلوچستان پاکستان، جنداهللا از فضای تنفس و سھولت تردد در آن سوی مرز 
. لھ این نوشتار موجز خارج استاز حوص" اغماض"یا بھتر است بگویم " رابطھ"پیچیدگی این تشریح . برخوردار بود

در آن زمان،  و شایعات مبنی بر حمایت ) دشمن دیرینھ پاکستان(بعنوان مثال رابطھ بسیار صمیمانھ ایران و ھندوستان 
 کنسولگری ھندوستان در زاھدان از ارتش آزادیبخش بلوچستانِ  پاکستان و حمایت ایران از بلوچھای جدایی طلب پاکستان

د ن فقط دو عامل دیگر از عوامل مرکب و غامض سیاست منطقھ می باشطی شیعھ در کالنشھرھای پاکستانو گروھای افرا
بعد از تشکیل رسمی حرکت جنداهللا در .  اغماض یا چشم پوشی از تردد جنداهللا در آن سوی مرز می باشدگرھکھ توجی

داهللا بیشتر بر روی سازماندھی، گسترش  فعالیت ھای جن١٣٨۴تا اوایل ١٣٨٣ و سپس در طی سالھای ١٣٨٢اواخر سال 
اطالعات اداره مذاکره با . تشکیالتی و انسجام ایدئولوژیکی متمرکز بوده و  فعالیت ھای مسلحانھ قابل توجھی  نداشتھ است

.   کھ در زندان زاھدان بودند، دغدغھ اصلی عبدالمالک ریگی در آن شرایط بوددولت خاتمی جھت آزاد ی یاران دربند خود
ناخدای ، تــــا اینکھ علیرغم مشکالت و سوءظن ھا، تعدادی از افراد جنداهللا آزاد شدند و مذاکرات ھمچنان ادامھ داشت 

  . و کشتیبان را سیاستی دگر آمدتغییر کردطوفانزده  ِ کـِـشـتی
  

   : در استانریاست جمھوری احمدی نژاد و آغاز خشونت عریان
  

 نقطھ عطفی بود نھ تنھا در تاریخ ایران بلکھ در افزایش تنش و گسترش ١٣٨۴ه انتخاب احمدی نژاد در سوم تیر ما
و بر مسند قدرت نشادن عوامل  )زابـُلی( با حمایت کامل از بخشی از شیعیان سیستانی دولت جدید. خشونت در بلوچستان

بعیض بر علیھ مردم بلوچ سـُـنـی رات و دادگستری استان و تشدید تا استانداری و اد کرسی ھای مدیریتی بر وابستھافراطی
اطالعات دولت اداره گفتگو بین جنداهللا و . را در پیش گرفت" تفرقھ بینداز و حکومت کن"مذھب بلوچستان، سیاست 

 درگیری ھا در .بعضی از افراد منتسب بھ جنداهللا محاکمھ و زندانی و حتی محکوم بھ اعدام شدند. قطع شدمناحمدی نژاد 
جنداهللا راننده و محافظ احمدی نژاد را در جریان سفر احمدی نژاد بھ ١٣٨۴در آذر ماه . فزایش پیدا کردزاھدان بھ شدت ا

. پرسنل نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی سراوان بھ گروگان گرفتھ شدند ٩در دی ماه ھمان سال. بلوچستان، بھ قتل رساند
تن را ٢٣ زاھدان  ـنطقھ ای بھ نام تــاســوکی  در جاده زابل جنداهللا در م١٣٨۴اسفند ٢۵دو ماه بعد از آن یعنی در شب 

 از این  سیستان و بلوچستان وقتحبیب اهللا دھمرده استاندار. کـُـشتھ، تعدای را زخمی و عده ای را بھ گروگان گرفت
دولت احمدی   سیاست مـُـشت آھنین. جان سالم بدر برد و حسنعلی نـوری فرماندار زاھدان نیز زخمی شدمـھـلـکمعرکھ 
  یعنی اعدام و قطع دست و پا و شکنجھ و تخریب مساجد و دستگیری ھای گسترده افرد مظنون بھ طرفداری از --نژاد

 و حملھ ١٣٨۵کشتار دارزین در اردیبھشت . جنداهللا، با بمبگزاری ھا و کشتار وحشتناک از طرف جنداهللا پاسخ داده می شد
 ســر .داران در بھمن ھمان سال فقط چند نمونھ از عملیات مھلک گروه جنداهللا ھستندمرگبار بھ اتوبوس نیروھای سپاه پاس

و ) برادر عبدالمالک ریگی( سر بریدن شھاب منصوری برادر زن عبدالحمید یکشتن اسراء و بخصوص ودیئو بریدن و
سیاری از ایرانیان و  موجب شوکھ شدن ب نھ تنھاپخش آن از طریق بعضی از تلویزیون ھای ماھواره ای و اینترنت

  .، بلکھ اعتراض و ابراز انزجار بسیاری را برانگیختجھانیان
   

   :شـُـھـرت جھانی جنداهللا و عبدالمالک ریگی
  

وانگھی . بسیاری از آنھا حتی در ایران شناختھ شده نیستنددر بلوچستان گروھھای چریکی بیشمار بوده و ھستند کھ 
 بعد از خروج ریگی از این چند سا ل. بخش درخشان بنام لـشـکر رسول اهللا پیوستف موالوعبدالمالک ریگی بھ گروه معر

 متعاقبًا در این گروه.  محول گردیدعموزاده ویگروه، موالبخش درخشان کشتھ شد و رھبری گروه بھ واحدبخش درخشان 
قان بھ رھبری مولوی عبدالجلیل در کنار جنداهللا گروھھای متعدد چریکی نظیر حزب الفر. با جنداهللا ادغام شد١٣٨۶سال 

قنبرزھی، سازمان مبارزین سیستان و بلوچستان بھ فرماندھی حاج نعمت اهللا شھ بخش، گروه الجھادِ  بلوچستان، گروه 
بعضی از این گروھا از جملھ نھضت عدالت بلوچستان بھ  . مشغول فعالیت بودند گروه ُدّرا شھ بخش وجنبش خلق بلوچ،

گروھھای چریکی بلوچ در برخورد با اسراء و نحوه اعمال خشونت شیوه ھای . یان بھ جنداهللا پیوستندرھبری عبدالوحد آرم
بعنوان مثال زمانی کھ دو جاسوس محلی تا بھ دندان مسلح اطالعاتِ  سپاه برای ترور . کامًال متفاوتی با گروه جنداهللا دارند

 بعد  آن دو.)١٢ ( توسط محافظان وی دستگیر می شوندچ رھبر یک گروه چریکی بلو)گورناکی(مالء کمال صالح زھی 



  متاسفانھ.در صورتی کھ جاسوسان توسط جنداهللا سر بریده می شوند. از توبیخ و موعظھ توسط مالء کمال آزاد می شوند
  .نمی شودروز  ھر گز سرخط اخبار  و مخبرعفو و آزاد کردن جاسوس

  
  ای خود با استفاده از کانال ھای ارتباطی موجود بیشتر با رسانھ ھای عربی اگرچھ ریگی در ابتدای کار تبلیغاتی و رسانھ

 ، اما با گنجاندن دو شماره تلفن تماس ماھواره ای در وبالگ جنداهللا و در ھمھ اعالمیھ ھای اولیھ خودتماس می گرفت
 از دالیل موفقیت .راستا موفق شدتالش فراوانی برای جلب رادیو تلویزیون ھای ماھواره ای فارسی زبان داشت کھ در این 

در کوھستانھای ھر " فضای تنفسی"از وجود امکانات و ، " کیش شخصیت نامـجـو"عالوه بر عزم راسخ و او می توان 
ریدن و بمب گزاری در مسجد و اعمال خشونت قاھرانھ از نوع القائده ای نظیر عملیات انتحاری ، سر ُب دوسوی مرز،

 عامل مھم دیگر در کسب .از رسانھ ھا برای تبلیغ و ترویج  جنبش و خواستھ ھای خود، نام بردغیره، حداکثر استفاده 
بعنوان مثال . شھرت جھانی عبدالمالک ریگی عملکرد رژیم در بلوچستان و عکس العمل آن در صحنھ بین المللی بود

جھان باشد کھ دبیر کل سازمان ملل و شورای در " تروریستی"جنداهللا شاید تنھا گروه چریکی و یا از دید رسمی تنھا گروه 
 دولت جمھوری ا اصرار و پافشاریامنیت سازمان ملل بر علیھ آن مجموعا چھار بیانھ و اطالعیھ صادر کرده اند ـ آن ھم ب

، )١۴ (؛ بمبگزاری اتوبوس سپاه در زاھدان)١٣ (این بیانیھ ھا در محکوم نمودن حادثھ تاسوکی!. اسالمی ایران والغیر
  .صادر شدند) ١۶( و بمبگزاری پـیـشـیـن )١۵ (بمبگزاری مسجد حضرت علی ابن ابیطالب

  
   :بازتاب عملکرد جنداهللا در بلوچستان و جایگاه آن در قاموس فرھنگ و تاریخ بلوچستان

  
. دگذشتھ از مجادالت و مباحثات تاریخی ـ سیاسی، مردم بلوچ تجربھ خوبی از تعامل با حکومت ھای مرکزی ندارن

 برخورد مامورین دولتی با مردم بلوچ در بلوچستان و مشخصھ شیوه معمولسرکوب، سلطھ گری خشن، تحقیر و تبعیض، 
 از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، قومی کھ مورد ظلم و ستم و تحقیر روزانھ قرار دارد بطور .عملکرد آنھا بوده و است

و تسکین درد تحقیر خویش آرزوی ظھور قھرمانی را دارد کھ " قامجوییحس انت " التیامناخودآگاه و اجتناب ناپذیری برای
در نتیجھ در قاموس فرھنگ و روانکاوی مردم .  قد علم کندِ  تا بھ دندان مسلح و تحقیر کنندگانبتواند در مقابل زورگویان

جایگاه ویژه ای دارد و در کند،   یاغی شورشگر کھ بر علیھ نظام ظلم و ستم و تحقیر قیام می چریک مسلح و یایکبلوچ 
 بلکھ در کـُل دکاری ندارن" قھرمان"اکثریت مردم عادی با جزئیات عملکرد  .ای بلوچ این ثبت شده است ادبیات اسطوره

 بعضی از عملکردھای یا وگرنھ . می شوندو مقاومت در مقابل قدرت ظالمِ  بظاھر شکست ناپذیر " ایستادگی"شیفتھ  
ی انتقام جویی و  ھا سنخیت ندارد، ولی در تجزیھ و تحلیل نھایی ریگی آن روحیھ ب و سنت بلوچ با فرھنگ، مذھجنداهللا

داد و از این نظر در رابطھ با آن روانکاوی بلوچ، ریگی را  ھا را بھ نحوی تسکین می حس تحقیر شده در بسیاری از بلوچ
 در  کــُلی این امر بعنوان مثال.دانند سط حکومت میھای اعمال شده تو  خشونت غیر قابل امتناعھا جواب ای از بلوچ عده

و روستایی  بر علیھ مردم عادی بار و ناپذیرفتنی وی خشونت  دادشاه علیرغم برخی از عملکردھای شدناسطوره مورد 
ھ  و مستندات ساخت)١٧ (جمھوری اسالمی دادشاه را یک قھرمان می داند و در مورد وی فیلم سینمایی. بلوچ صدق می کند

  اسطورهک در اذھان بسیاری از بلوچھا بعنوان یویاما .  بلوچ بودند عادی مردمدادشاه قربانیان بسیاری از . است
  .  ثبت شده استمقاومت

  
در نتیجھ امکان نظر سنجی در .  ظاھرا در بلوچستانِ  ایران ابراز حمایت از ریگی مجازات مرگ را در بر خواھد داشت

  و حتی اروپایی نظیر اســلـواما در بعضی از شھرھای ایالت بلوچستان پاکستان. استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد
. برگزار شده است) عبدالحمید ریگی(  ترحیم برادرِ  اعدام شده وی و مراسم بھ حمایت از ریگی و جلساتیتظاھراتی
 در ارزیابی  درصد از بلوچھای مقیم اروپا٨٠ بیش از حدود  بر اساس یک نظرسنجی نسبتًا مـحـدود و غیر علمیوانگھی

 علیرغم د ھستند کھآنھا معتق.  ریگی حمایت می کنند مقاومتنھایی ، علیرغم مخالفت با شیوه ھای مرگبار جنداهللا،  از
 جھان و ایران معطوف مسائل بلوچستان بود، بر اساس  خبریکاربرد خشونت نامطلوب توسط جنداهللا ، رادار پوشش

 رسانھ ھای ارتباط جمعی  و بخصوص   لـِـنـز دوربین ھای خبری جھان و توجھجنداهللا موفق شد ریگی ، داران فادعای طر
کاری کھ نیروھای فعال مدنی، .  بلوچستان جلب کندِ  جاری، تبعیضات و مظالمشکالت ھموطنان و جھانیان را بسوی منگاه

امکان فعالیت مدنی و حتی  آنھا معتقدند کھ . انجام بدھندنتوانستند در داخل و خارج از کشور   بلوچسیاسی و حقوق بشری
 بیشماری از افراد اعدام تن بلوچ و صدھا دستگیری، زندان و شکنجھ آنھا بھ. اعتراض ساده در بلوچستان وجود ندارد

 تحلیل نھایی ھدف  بـــھــر تــقــدیــر بعقیده نگارنده در. اشاره می کنند  بلوچ مدنییعقوب مھرنھاد فعال صلح طلبجملھ 
  . کندھنباید وسیلھ را توجی

  
   :دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی

  



نحوه و . نسبتا سریع السیر خود گشت" موفقیت مرگبار"د قربانی از یک دیگاه غیر متجانس می توان گفت کھ ریــگی شای
 جنداهللا نیز . و سواالت فراوانی را بیجواب گذاشتھ استجزئیات دستگیری ریگی ھمچنان در ھالھ ای از ابھام قرار دارد

 سقوط نھ ھایپیش زمی برای بررسی  .ئھ نداداھرگز گزارش کامل و قانع کننده ای از چگونگی دستگیری رھبر خود ار
   . قرار دادتــوجـھمورد باید عبدالمالک کھ نھایتًا منجر بھ دستگیری و اعدام او شد، عوامل مندرجھ زیر را 

  
  ارتش پاکستان در حمایت از طالبان افغان و گروھای وابستھ بھ آنان)Inter-Services Intelligence (اول نقش آی ِاس آیعامل 

مقامات دولت افغانستان بطور ھوشمندانھ و .  بازگشت٢٠٠٨ن مطلب باید بھ تابستان سال برای درک بیشتر ای.  می باشد
 افغان و القائده در دست آی ِاس آی ارتش ِ  کھ شاه کلید شکست طالبانمکرر می کردندمصرانھ ای بھ دولت آمریکا گوشزد 

جلسھ ای بین دریاساالر مایک مولن .  نھاددولت آمریکا نیز فشار فراوانی را بر روی ارتش پاکستان.  می باشدپاکستان
 Rear(، ودریاساالر اسکات وان بوشکرک )Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff(رئیس ستاد مشترک آمریکا 

Adm. Scott Van Buskirk (د شجاع پاشا فرمانده ناوگان ضربتی نـُھم آمریکا و ژنرال کیانی رئیس ارتش پاکستان و ژنرال احم
 USS( بر روی ناو جنگی ابرھام لینکولن ٢٠٠٨  در ماه آگـسـت آمریکاییمسئولین دیگر فرمانده عملیاتی ارتش پاکستان و 

Abraham Lincoln (در دریای عمان صورت گرفت) در این جلسھ تصمیم گرفتھ شد ژنرال احمد شجاع پاشا مسئولیت . )١٨
. ژنرال احمد شجاع پاشا یک فرد شیعھ و ضد طالبان می باشد. اه سپتامبر اینگونھ شدآی ِاس آی را بعھده بگیرد کھ در م

قبل از دستگیری عبدالمالک ریگی چھار تن از فرماندھان و رھبران طالبان افغان در شھرھای کراچی و کوئتھ پاکستان 
 سایت حتی).١٩(لقی می شد جدی از سوی آی ِاس آی تاین یک تغییر سیاست . دستگیر شده بودند توسط آی ِاس آی

ậ ": ایرانی بھ مدیریت محمد صادق خرازی برادر کمال خرازی وزیر خارجھ سابق نوشتدیپلماسی   ǛẨ   Ắ      ǚ   ə
      Ǜ ǚ Җ ǚ  ə    Ǜ  ү  ə ẮẬ   ậ   ẬҚ ə ậǚ   ǛẨ   ǚ Җ Ǜ ҳ    Ǜ   ə  ǛҚ ầǛ     ǚ  ǚ ẮҗǛ   ǚ ậǛ   ǛẬҚ ə  Ǜ  

 ǚ  Ǜ    ə  ầ Җ     Ə      ậǚ   Ắҗǚ Ǜ Қ ǚ  ạ ậ  ǛẨ     ə ǚə ə ү   ǚ  ǚ  ǚ   Ǜ   ậǛ  ")اشپیگل آنالین ).٢٠ 
  ).٢١ (داد از احتمال ھمکاری کشورھای دیگر، از جملھ آمریکا در این عملیات خبر نیز
  

 طرح میع تطعالوه بر.  دولت پاکستان بودردوم فشار و اتمام حجت دولت ایران بعد از بمب گزاری پـیـشـیـن بعامل 
ده بود تا از اھرم و نفوذ مو تھدید ن)٢٢ ( از طریق نجار وزیر کشور بھ پاکستان، دولت ایران قیمتگازرسانی ارزان

یعنی جنگجویان مسلح بلوچ کھ برای استقالل ( از مخالفان مسلح کشور پاکستان "حمایت بیدریغ"شیعیان در پاکستان و 
استراتژیکی با ھندوستان و نزدیکی بیشتر با دولت افغانستان، پاکستان را در و ھمسوئی )  پاکستان می جنگندبلوچستانِ 

پاکستان را غافلگیر کرده و راه برون رفتی جز قربانی دولت ایران، این اتمام حجت . منطقھ ایزولھ و تحت فشار قرار دھد
 بلوچ  ھاینقش واسطھ ھا و میانجیعامل سوم .  ذاشتھ بود نگ دولت پاکستان و آی ِاس آیبر رویکردن عبدالمالک ریگی 

. بود کھ بعد از بمب گزاری پـیـشـیـن فعال شده بودند و بعنوان رابط مذاکرات  بین اطالعات و جنداهللا عمل می کردند
ریگی از یک سو تصور می نمود کھ با دولت ایران در حال مذاکره است و در نتیجھ تا مذاکرات جاری ھستند، ھیچ 

انگیزه اصلی دولت در باب مذاکره شناسائی جغرافیای تردد و حضور نمی کند، غافل از آنکھ خطری او را تھدید 
اگرچھ جنداهللا در اعالمیھ خود قبل از دستگیری عبدالمالک ریگی بر روی این نکتھ تاکید کرده . عبدالمالک ریگی می باشد

 شناسایی ریگی در خاک افغانستان مربوط می  عامل چھارم  درخواست دولت ایران از دولت افغانستان برای. )٢٣ (بود
 عامل پنجم مربوط بھ گروھھای ستیزه جو طالب می شود کھ در پایگاھی در بین زاھدان و زابل توسط سپاه پاسداران. شود

دولت .  )٢۴(حقیقتی کھ توسط حیدری دیپلمات بـُـریده رژیم نیز تائید شد . مورد تعلیم و آموزش نظامی قرار می گیرند
  .یران از این گروه می خواھد تا ایران را در دستگیری عبدالمالک ریگی مساعدت عملیاتی و اطالعاتی نمایندا

  
 و یا  ھر تئوریز بیش ا در مورد دستگیری ریگیموجود سناریو زیراما حقایق محدود   شواھد ومجموعھبا توجھ بھ 

 و کشتھ شدن بعضی از فرماندھان سپاه پاسداران و اتمام  بعد از بمبگزاری پیشین . محتمل تر بنظر می رسدادعای دیگری
 دستگیر نموده بود، بر اساس یک  نیزحجت دولت ایران بھ پاکستان، آی ِاس آی پاکستان کھ چند تن از رھبران طالبان را

ات نیز چند از سوی اطالع. خاتمھ دھد" غائلھ"نقشھ ھماھنگ شده از ریگی می خواھد از طریق مذاکره با دولت ایران بھ 
 بعنوان میانجی وارد  )٢٣ (تن معتمد بلوچ از طوایف وابستھ بھ ریگی کھ امکان تماس با عبدالمالک ریگی را داشتھ اند

روز قبل از اعالم دستگیری ٩ یعنی حدود ١٣٨٨ بھمن ٢۵  البتھ جنداهللا در اعالمیھ ای بتاریخ یکشنبھ .ندمیدان شد
جمھوری اسالمی؛ شکست مذاکرات و میانجیگری ھا توسط ریش سفیدان بلوچ را عبدالمالک ریگی توسط وزیر اطالعات 

  Ө Ө   ǚ  ǚ  ǛҚ ạ        ẬҚ ẫ ậǚ    ǚ  җ  ǚ Ắ ǛẫӨ   نما ":جنداهللا آمده استتوسط در این اعالمیھ .  )٢٣ (اعالم می کند
 Ǜ Қүǚ   Ắ Ө    Ắ Ǜ      ҳ     ғ ǚ ầǚ     Ǜ  ẬҚ ẫ   Ҹ   ầ Ө   Ǜ  Ǜ  ẬҚ ẫ ǜ Ǜ ə   Җ    ǚ        Җ   Ắ ￼ . . . . 

        ү     ғ Ө    ǚ      ə   ə    Җ  ǚ    ẬҚ ẫ  ə Җ        Җ     ҳ    Ǜ   ғ ǚ ầǚ   ғ Ө  Ө Ө җ ậǛ Ǜ җ Ǜ  
ə  ǎ  ə     җ Җ Ǜҳ     ǚ         ə ə һ Ắ Ǜ   ậǛ Қ  Ǜ   Ắ Ǜ җ    ə        җǎ ậǚ  Ө      ǚ ғ اعالمیھ  . . . ".   

Ө   ả    Ə     Ǜ Ө Ǜ      Ǜ  ǛẬ Ǜ : " دھدادامھ می      Ắ Ǜ Қ ə   Ắ ầ Җ               ầǚ   ǜ Ǜ   ə  ẫ  ǚ 



 Җ ǚ əǛ    Ǜ    ғ Ǜ     ậǚ үǚ ậǚ   Җ     Ө      Ǜ     ǛầǛ    Ǜ       Ắ Ǜ җ  ə ỹ Ө Ҹ ǚ  ầ Ө Ǜ  Ắ     ү ậ     
ə   Ө ǚ Ə  ậǚ             ẫ   ǚ  ə   ".آمده استیھدر پایان اعالم " : Ǜ   һ    ǚӨ           Җ  Ǜ      ү    Ả  

  ầ Җ ǚ Ө Ǜ    Ө      ả  Ầ        Җ      ả   ầ ə   Ắ   ầ Қ  Ө Ө ǎ    ү ậǛ  ǛẬ Ǜ       ả  ẮẫӨ  Ǜ       ầ Ắ Ǜ ǎ
Ө    ə һ      ǚӨ ǚ    Ǜ  ẬҚ ẫ   ǚ       ǚ Ө ǚ һ Ắ        ə ǚӨ    ầǚ      ẬҚ ẫ    ậəǛ Қ ǚ Ạ  ".  

  
ظاھرا با تشویق و ریگی کھ عرصھ عملیاتی خویش در پاکستان را تنگ می بیند، بھ امید یافتن  افق ھایی در افغانستان؛  

 موجود در افغانستان " غـربـی" ھماھنگی سرویس ھای مربوطھ  و با آگاھیاحتماًال و اطالع کامل آی ِآس آیِ  پاکستان
 این ًاریگی ظاھر )٢۵ (.بھ آنجا می رود در ایالت قندھار افغانستان  بلوچ مدین یکی از معتدر منزل "قرار مالقاتی" برای
کھ بنا بھ پشنھاد مزورانھ " افراد مـُـھـمی"اما نمایندگان و یا .  را می شناختھ و در منزل او قبًال تردد داشتھ بلوچ افغانفرد

ی بیش نبودند؛ و ریگی علیرغم زیرکی خود در این دام  تلھ ا ظاھرًاآی ِاس آی قرار بود با ریگی در قندھار مالقات کنند،
بدالمالک ریگی و ھمراھش مطلع شده بود، از ع دولت ایران نیز کھ از طریق آی ِاس آی از محل اقامت .  گرفتار ُافتاد

در ساعات اولیھ روز عبدالمالک ریگی .  درخواست ھمکاری برای دستگیری ریگی می کند و متحدانشدولت افغانستان
خود کھ اسم وی نیز اتفاقًا عبدالمالک ریگی می باشد توسط ) شوھر خواھر( بھمراه داماد سوم اقامت خویش در قندھار

  بر طبق ادعای جنداهللا.می شونددستگیر نیز  احتماًال آمریکایی  بنا بھ ادعای سخنگوی جنداهللاونیروھای امنیتی افغانستان 
صورت قندھار از جملھ آمریکا و بریتانیا  ایالت  کشورھای غربی فعال درتیمنیسرویس ھای ا با اطالع حداقلاین عمل 
یعنی پنج روز بعد ١٣٨٨اسفند ٩آقای کمال نارویی سخنگوی جنداهللا در مصاحبھ با  رادیو بلوچی گــوانک بتاریخ . گرفتھ

  ھمچنینیو )٢۶( شده است توسط مامورین آمریکایی دستگیر  مستقمًااز اعالم دستگیری ریگی، مدعی می شود کھ ریگی
 و توسط می باشد نیز واقعی  ایران توسط وزیر اطالعات)٢٧ ( ریگی در افغانستانتائید می کند کھ عکس منتشر شده

 در مصاحبھ ) اقایان کمال نارویی و مولوی عبدالرئوف ریگی (سخنگویان جنداهللا . آمریکایی ھا بھ دولت ایران داده شده
مدعی شدند کھ یک جاسوس اسرائیلی در این موضوع دست داشتھ و این جاسوس مـوسـاد  ١٣٨٨ در اسفند ماهھای متعدد 

سخنگویان جنداهللا اعالم کردند کھ بزودی جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی و نقش . توسط جنداهللا دستگیر شده است
 امری کھ تا کنون صورت نگرفتھ سرویس ھای جاسوسی اسرائیل، آمریکا، افغانستان و پاکستان را فاش خواھند کرد ـ

از جملھ اینکھ ریگی بنا بھ تشویق و درخواست آی ِاس آی .  سواالت فراوانی در این مورد می تواند مطرح باشد.است
 و اسرائیل در ، بریتانیاکسانی بھ قندھار رفت؟ آیا سرویس ھای اطالعاتی آمریکاچھ پاکستان بھ دیدار چھ کس و یا 

 آمریکا و انگلیس سخنگویان وزارت خارجھ.ی نقشی داشتند؟ و اگر داشتند، نقش آنھا دقیقا چی بودماجرای دستگیری ریگ
 سرویس ھای امنیتی و اشرافھر گونھ نقش کشور متبوعھ خویش در حمایت از ریگی را رد کرده اند اما مطلبی در مورد 

   .اند در دستگیری ریگی ارائھ نداده آنھا و یا نقش احتمالی اطالعاتی خویش
  

ھرگز  جمھوری اسالمی در مورد ھواپیمای قیرقیزی و نمایش ناپختھ کماندوھا و غیره )٢٨( متضاد و متناقص  ادعاھای
بر طبق ادعاھای . شـد جز اتالف وقت نتیجھ دیگری عاید نخواھد  شاید، و پرداختن بھ آنخریداری نداشتدر جھان 

 ریگی و  از خبری بود و نھ ی ویژه سپاه کماندوھا بھ اصطالحس نھ ازمسافران ھواپیمای قیرقیزی در فرودگاه بندر عبا
د فرودگاه بندرعباس انتوسط مسافران قیرقیزی در بعکس ھای منتشر شده ) .  معاون ویبھ اصطالح حمزه(دامادش 

  .)٢٩ (بیانگر این واقعیت است
  

 با خود او برای  صبح امروزی ھای دیگر، بھمراه بسیاری از پرسش ھا و ناگفتن شاید حقیقت ماجرای دستگیری ریگی
ارتش پاکستان، و ) ISI(، نقش آی ِاس آی نھ تنھا در مورد چگونگی دستگیری وی، اما گمانھ زنی ھا ند شد"دفن"ھمیشھ 
اگرچھ خانواده  .ھمچنان ادامھ خواھد داشت بھنگام وی نسبتًا زود غیر علنی و اعدام  کوتاه و محاکمھانگیزه  ھمچنین
ان عملیات مسلحانھ جنداهللا از جملھ فرزند  سردار نورعلی شوشتری فرمانده ارشد سـپـاه خواھان اجرای ھر چھ قربانی

 دو سال دستگیریبعد از عبدالحمید ریگی برادر وی در مقایسھ، اما ). ٣٠(زودتر حکم قصاص در مورد ریگی شده بودند 
 ھمایش ھا و جلسات ریش سفیدان و  شرکت حضوری درو اظھار ندامت اعترافات و مستندات تلویزیونی متعدد وو 

اما عبدالمالک ریگی بعد از تحویل بھ مقامات . ، در زاھدان اعدام شدمعتمدین محلی بلوچ در شھرھای مختلف بلوچستان
جازه ریگی بالفاصلھ بعد از دستگیری ا .امنیتی جمھوری اسالمی مستقیمًا بھ مکانی امن اما نامعلوم در تھران منتقل شد

این نوار ویدئویی کامًال با ویدئوی ھای اعترافات پخش شده از . یافت پیغام ویدئویی برای شورای مرکزی جنداهللا بفرستد
وی در این ویدئو از کشتھ شدگان جنداهللا بعنوان شھید یا می کند و از کشتھ . تلویزیون ھای جمھوری اسالمی فرق می کند

اما . وی در این ویدئو خواھان پرھیز جنداهللا از ھرگونھ انتقامجویی می باشد). ٣١" (رفتھ گان"شدگان دولتی بعنوان 
رییس كل دادگستري سیستان و بلوچستان  و دادستان زاھدان علیرغم ادعای . جنداهللا تھدید بھ انتقامجویی شدید نموده است
   .)٣٣ (وی نیز در تھران بود اعدام  و غیر علنی  محاکمھ؛)٣٢ (مبنی بر محاکمھ عــلــنــی ریگی در زاھدان
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